Kronikár DHZ Margecany: Starší zbormajster: Jozef Halcin.

KRONIKA DHZ
MARGECANY
2016

Január :
Február :
Dňa 6.2 uskutočnilo sa školenie strojníkov v SNV – obsluha IVECO DEILY. Za náš zbor sa zúčastnili:
Peter Vaško, Radovan Grega, Jozef Salamon

Marec :
18 stého náš zbor uskutočnil Výročnú členskú schôdzu za rok 2015.

Apríl :
Naši dobrovoľní hasiči s obľubou udržiavajú veľkonočné zvyky. A dostatok vody, rovno z
hasičskej striekačky, dopriali aj starostovej manželke.

Dňa 21. apríla:

navštívila našu obec po telefonickom dohovore a dohodnutí sa, p.
redaktorka Monika Nižnianská z „OXFPORD ENCYKLOPEDIA LTD“ za účelom stretnutia
a pohovoru z Jozefom Halcinom st. ktorý je navrhnutý na uvedenie do „ENCIKLOPEDIE
OSOBNOSTI ČESKEJ a SLOVENSKEJ REPUBLIKY“
“ Za dlhoročnú obetavú prácu v prospech Slovenska. ????

21. apríla:

sa o 15:00 hod. stretli na prvom zasadnutí ohľadom organizovania II. roč.
MDD – Hasiči deťom v základnej škole zástupcovia:
Za DHZ –Renáta Šumáková predseda, Peter Kovalčík veliteľ, Jozef Halcin st. Veronika
Salamonová. Za Ob. úrad Iveta Žoldáková, Za ZŠ Riaditeľka PaedDr. Eva Mrázová,
zástupkyňa RNDr. Stanislava Hricková, za MŠ riaditeľka Mg. Dagmar Hricková .

Máj:
6. mája:

Oslavy pri príležitosti 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Účasť našej
hasičskej jednotky na pietnom akte kladenia venca pri pomníku padlých, našich občanov v I. a II.
svetovej vojne je už tradícia.
Aj keď my žijeme v mieri, na svete sa ešte stále vedú nezmyselné vojny a nedajú zabudnúť na
zverstvá nimi spôsobené.
Preto je potrebné sa pozastaviť a pripomenúť si dôležitosť mieru a ľudí, ktorí zaň bojovali aj u
nás. Pamiatkou na tých, ktorí položili v tomto boji to najcennejšie čo človek má – svoje životy.
Aj my Dobrovoľný hasiči z Margecian sme sa s úctou a bázňou v srdciach poklonili padlým v týchto
vojnách.
Účasť našej hasičskej jednotky na pietnom akte kladenia venca pri pomníku padlých, občanov našej
obce v I. a II. svetovej vojne je už tradíciou.

Vystúpenie speváckej
skupiny Borievka

Symbolickí poslovia mieru

Dňa 6.mája:

oslávil náš dlhoročný člen Juraj Zahornacký svoje 78. narodeniny. Členom nášho
hasičského zboru je od roku 1953 ( 63 rokov). Nuž ako správny hasič oslávil ich vo svojom
obľúbenom kolektíve – v hasičskej zbrojnici. Osobne mu prišiel zablahoželať aj p. starosta obce Ing.
Igor Petrik. Ku gratulácii sa pripájame aj my členovia z DHZ ky.

Ľudský život - krátka trasa
v spomienkach sa stále vracia,
a zrazu plecia cítia čo život tak roky zbieral,
kým na šnúročke sa zajagalo 78. perál.
Nech Ti slnko šťastia svieti,
Nech Ti láska srdce hreje,
Nech Ti smutno nikdy nie je,
Nech Ti Pán Boh ako sám vie ráči dopriať pevné zdravie.
K narodeninám zo srdca želá kolektív
Dobrovoľných hasičov
Margecany.
Jožo Halcin st.

15.mája:
16.mája:

Účasť na Svätej omši z príležitosti sviatku Sv. Floriána – patróna hasičov

sme na poslednú cestu odprevadili nášho bývalého kolegu,

Jana Hricka II. 26.11.1945 – 14.5.2016 (nedožitých 71).
Účasť: Zahornacký Juraj, Halcin Jozef, Grega Radovan, Hromotová Martina, Verba Radovan,
Salamon Jozef.

27.mája:
sa stretávame na ihrisku TJ Lokomotíva Margecany, na prvý tréning s našimi najmladšími
hasičmi za prítomnosti ich rodičov. Detičky z materskej škôlky sú plné očakávania čo to
budú s tými veľkými ujami hasičmi robiť.
Bolo im vysvetlené, hlavne rodičom, čo plánujem urobiť na MDD.A le jedno je hovoriť, iné
je vidieť a zažiť.
Tak sme začali s prípravou hry „POVODEŇ“: hasičské družstvo v zložení
Hasiči záchranári:
Maťko Ludrovský, Laurinka Glovčíková, Ninka Lorincová, Barborka Andrášiková, Partik
Gula.
Deti zachraňované:
Elka a Laurinka Dzurňákové, Nelka Hlebová, Cipko Papcun, Marko Mitrík
Hasiči DHZ:
Jožo Halcin, Juraj Zahornacký, Peter Vaško
Už na tomto tréningu som sa pohrával s myšlienkou čo tak skúsiť s nimi pracovať viac
a pokúsiť sa utvoriť krúžok iskričiek hasičov ? No uvidím čo s toho vznikne.
Bola radosť všímať si rodičov, ktorí napokon bolí tí, ktorým sa s tréningu nechcelo ísť
domov.

Jún:
Je prvého júna kedy všetky deti na svete oslavujú MDD a aj my hasiči sa chystáme tento
DEŇ aj patrične osláviť, preto sa schádzame za dosť veľkej účasti v hasičskej zbrojnici aby sme
doladili organizačné veci na našu ozaj veľkú a krásnu akciu „II. ročník Margecianski hasiči
deťom“ ktorú máme naplánovanú na 3 tieho. Po doladení organizačných veci sme začali s tou ťažšou
no o nič milšou prácou a to rozdeľovanie sponzorských darčekov pre VŠETKÉ deti z našej ZŠ a MŠ (
213 !). Nakoľko sa môže povedať že sme šikovný, tak aj túto prácu zvládneme. Bola to dosť náročná
práca veď naši sponzori sa tohto roku riadne udreli po vreckách a darčekov je oveľa viac ako vlani.
O 21:00hod. Renáta Šumáková, Jožo Halcin, Marcela Kaľavská a Dominika Venzelová sa
rozchádzame domov.

Foto z mobilu: Jožo Halcin st

2 júna- hasiči na návšteve v MŠ s príležitosti MDD
Juraj

Zahornacký

Jozef Halcin

No počkaj zajac
Bolek a Lolek
Pepek námorník

4 ks.,
4 ks.,
2ks.,

Pat a Mat
Včielka Mája

4ks.,
6ks.,

Škaredé kačiatko
Jungle Jack
Casper duch

6ks.,
2ks.,
2ks.,

Darované od: Paula Melková Košice, Jozef Halcin st. DHZ, a v mene DHZ Margecany odovzdané
deťom
MŠ k MDD- 2.6. 2016.
Darčeky p. riaditeľke MŠ odovzdali: Jozef Halcin a Juraj Zahornacký
Darovali sme aj 60 kus. PEXESO a 3.ks. Knižočku Mladý záchranár,
od Prevencie kriminality MV SR Ing. Jozef Halcin.
A veruže bolo veselo. V škôlke sme si s deťmi aj zatancovali.

Zároveň sme v mene DHZ Margecany pozvali deti zo ZŠ a MŠ na oslavy MDD –
„II. ročník Margecianski hasiči deťom“ – 3.6. 2016
Nakoniec sa II. ročník MDD uskutočnil kvôli počasiu- čiastočne v telocvični (čo bolo žiaľ
škoda)a čiastočne na Multifunkčnom ihrisku pri ZŠ.

3. jún :

MDD, celý týždeň sme dvíhali oči k oblohe, pozerali všetky správy o počasí kde sa len dalo
a dúfali, že sa nebesá upokoja a na piatok, 3. júna nám konečne vykukne tak túžobne očakávané
slniečko. Žiaľ nepomáhali ani prosby.
Ráno od šiestej sa schádzame v hasičskej zbrojnici a obloha zamračená, prší a prší. Už, už sa
v jednej minúte zdalo, že sa to zmení ale ako sa hovorí človek mieni a p. Boh mení- nevyslyšal nás.
Tak nám zostáva plán „B“ mokrý variant“ – sťahujeme všetko do telocvične ZŠ. Úvod nemôžeme
prešvihnúť, všetko je v čas pripravené a detičky sa pomaly začínajú schádzať.
Všetkých zúčastnených príhovorom privítal p. Mgr. Miroslav Dubecký zástupca starostu obce
Margecany,

po ňom si zobrala slovo naša predsedníčka DHZ Margecany Renáta Šumáková, hlavný koordinátor MDD „Margecianski hasiči deťom“.
H

Úvodnú scénku ŤAHAL DEDKO REPU nacvičili deti z MŠ pod vedením p. učiteľky MŠ Mgr.
Adriany Rímskej, za asistencie Renáty Šumákovej. Tak ako nikde, nemôžu chýbať hasiči, aj v tejto
scénke boli privolaní. Týmto sme chceli poukázať, že hasičov niekedy zneužívajú aj na takéto
malichernosti ako napríklad v našej scénke, ťahať repu, či naháňať mačky a pod. ako to ozaj v živote
chodí.

„Povodeň“ nacvičil s deťmi Jozef Halcin, asistovali mu Juraj Zahornacký a Peter Vaško.
Scénka bola zameraná na „zachraňovanie detí zo zaplavenej výletnej lokality. Mladí hasiči záchranári
žiaci MŠ: Laurinka Glovčíková, Maťko Ludrovský, Patrik Gula, Ninka Lorincová a Barbarka
Andrašiková, zachraňovali deti ktoré veľká voda odrezala od možnosti dostať sa bezpečne domov.
Nelka Hlebová, Cipko Papcún, Laurinka a Elka Dzurňákové.

Výdatne nám pomáha aj trochu vynovené autíčko

(majáky a siréna)

S autíčkom nám po technickej stránke, pomáha
Ing. Mišo Ludrovský

Silácku súťaž o Kolieskové korčule dar od Slovenskej misie z Košíc pripravil Jozef Halcin – súťažilo
sa v šplhu na kovovej tyči. Víťaz mal pôvodne vyhrať lízanku ( bolo to zámerné len preto aby nebol
nával na súťaž, korčule som mal iba jeden pár- súťažili traja žiaci a nakoniec víťaz dostal kolieskové
korčule).

Hod do vedra – loptičkou: Andrea Kipikašová (modré tričko) a Dominika Venzelová (zel. tričko)

Ďalšie v telocvični sprievodné hry pripravili naše členky DHZ prekážkový beh, nosenie loptičiek na
lyžici a kopu iných sprievodných akcii pod vedením Dominiky Venzelovej, Andrei Kipikašovej
a Veroniky Salamonovej.

Preťahovanie lanom: Hasiči verzus žiaci

Krásnou troškou prispela naša občianka Silvia Kandrová – kozmetička – skrášľovaním nie
len slečien ale aj chlapcov . MAĽOVANIE na tvár a veru narobila sa poriadne deti jej nedali ani
len vydýchnuť.

Časť činnosti, streľby zo vzduchových zbraní si od rána zobral pod patronát náš veliteľ DHZ s p.
Jozefom Šimoňákom, v okolí multifunkčného ihriska. Na bezpečnosť dozeral p. Šimoňák ktorý má na
túto činnosť oprávnenie.

Na multifunkčnom ihrisku dievčatá zas simulovali dopravnú nehodu na križovatke, kde zasahovali
všetky záchranné zložky: Polícia, Záchranári RZP, Hasiči ako inak žiaci ZŠ z Margecian.

Aj sme hasiči rozdávali jedná radosť „ deti bolo 213“ a každé
dostalo v taškách niekoľko darčekov !!!!
Začo patrí poďakovanie všetkým sponzorom !Poďakovanie patrí
aj naším členom, z DHZ ktorí dokázali osloviť sponzorov!

Naši sponzori – II. r. Margecianski hasiči deťom 2016:
Oslovil: Jozef Halcin st
Prevencia kriminality MVSR- Ing. Jozef Halcin
Reflexná vesta
Ventil na bicykel blikačky
Pexeso
Malý záchranár knižočka
Slovenská polícia- SNV
Reflexná páska
SMER-SD,
Ing.I.Keruľ
Margecany
Zapaľovač
Zápalky-krbové
Auto škrabka ba okná
Prepisovačka-pero
Reflexná páska
Krabička (na lieky?) UH
Zapisniček
Paula Melková - Košice
DVD-CD, ROZPRÁVKY
Slovenské misijné hnutie KE
Plyšové hračky
Plyšové prívesky na tašky

Oslovila: Renáta Šumáková
Ján Pribičko
10
25
120
145
16

BC.Peter Kandra

Oslovil: Ing. I. Petrik starosta
Ing. Viliam Mjartan - SNV

38
10
15
20
8
15
7
70
28
33

Tričko Olympik 2016
Kov. Odznak malý
kov. Odznak veľký
Zápisník A5 s perom
Šnúrky kľúčenky
Zošit
A4
zošit
A5
Taštička na zošity A4
taštička na zošity A5
Oslovil: Peter Kovalčík
Jozef Šimoňák
streľby

6
16
11
3
20
10
14
8
10

Šnúrky na mobil

10

Kolieskové korčule

1

Zuzana Melková Košice
Plyšové hračky

42

Merkurys Market –Bc. L. Glovčík
Bolóniky

50 EUR

50 EUR
108

Jozef Salamon
Kľúčenky-prívesky

10 ks.

135

PROCESING SYSTEM SOLUNIONS - SVIDNÍK
Magnetky SLOVAKIA
Prepisovačka (pero)
Tašky (darčekové, papier)
Žel. Spoloč. Slovensko
Prepisovačka (pero)
Rodina M+M. Ludrovský
Medaila MDD- DHZ Margecany sololit
Majáky na hasi autíčko
Silvia Kandrová

Spoločenstvo vlastníkov
- urbár
MUDr.Mária
Popadičová detský
lekár

25
7
215
20
108
2

maľovanie na tvár
1131
DHZ MARGECANY UDEĽUJE ĎAKOVNÝ LIST
z príležitosti MDD – II. ročník Margecianski hasiči deťom -2016
„SPONZOROM“
1)
Ing. Igor Petrik
starosta obce Margecany
2) Ing. Jozef Halcin
riaditeľ prevencie kriminality kancelárie
ministra vnútra SR
3) Ing. Mária Kebisková
Cementárne Bystré
4) Ing. Michal Ludrovský
autorizovaný bezpečnostný technik
a technik hasičskej techniky.
5) Ing. Viliam Mjartan
Spišská Nová Ves
6) Ing. Imrich Keruľ
SMER-SD Margecany
7) Slovenské misijné hnutie
Košice
8) BC. Peter Kandra
Margecany
9) Paula Melková
Košice
10) Zuzana Melková
Košice
11) Ján Pribičko
Majiteľ a spoločník Krompachy
12) Spoločenstvo vlastníkov
Margecany
13) MUDr. Mária Popadičová ,
šeobecný lekár pre deti a mládež Margecany
14) PSS Svidník
processing systém solutions
15)
Silvia Kandrová
Kozmetika Margecany
16)
Jozef Salamon
DHZ Margecany
17)
Jozef Šimoňák
Margecany

Renáta Šumáková
Jozef Halcin st.
Peter KovalčíkIveta Žoldáková
Margecany
Viliam Vojtek
Margecany

ORGANIZÁTOROM
predseda DHZ Margecany
člen výboru DHZ Margecany
veliteľ DHZ Margecany
administratívno-kultúrny pracovník pri Ob. úrade
vedúci technického úseku pri Ob. úrade

DHZ MARGECANY UDEĽUJE PAMETNÚ MEDAJLU
z príležitosti MDD – II. ročník -Margecianski hasiči deťom - 2016
členom organizačnému štábu,
DHZ, ZŠ s MŠ, Ob. úrad
Renáta Šumáková
Jozef Halcin st.
Peter Kovalčík
PaedDr. Eva Mrázová
Iveta Žoldáková

členom DHZ Margecany
Juraj Zahornacký
Peter Vaško
Marcela Kaľavská
Daniela Nalevanková
Andrea Kipikašová
Veronika Salamonová
Jozef Blaho

Sponzorom
Ing. Jozef Halcin
Júlia Tokarčíková

Ing. Imrich Keruľ
Ing. Mária Kebisková
Ing. Michal Ludrovský
Ing. Viliam Mjartan
Bc. Ladislav Glovčík

Jozef Šimoňák
Jozef Salamon
Mgr. Peter Popadič
MUDr. Mária Popadičová
Paula Melková
Silvia Kandrová
Zuzana Melková

Za pomoc organizátorom
Ing. Igor Petrik starosta obce Margecany
Ing. Emília Glovčíková Margecany
Ing. Martina Ludrovská Margecany
Mgr. Janka Mareková
ZŠ Margecany
Mgr. Adriana Rímska
MŠ Margecany
Ing. Jozef Mráz
ZŠ Margecany

DOVIDENIA v ROKU 2017 na III. r.

Margecianski hasiči deťom

11.jún:
DHZO v Mníšku nad Hnilcom v spolupráci s odbornou školou v Martine zorganizoval školenie
strojníkov DHZ a DHZO. Za náš zbor sa zúčastnili pod velením Petra Kovalčíka:
strojníci – Peter Vaško, Jozef Salamon a Veronika Salamonová.
Prečo na toto školenie neboli pozvaní všetci strojníci z DHZ a DHZ obce Margecany? To by
mohol vysvetliť veliteľ DHZ
V sede pod vlajkou: Peter Kovalčík, Jozef Salamon, Veronika Salamová, Peter Vaško.

13. júna
som osadil vetracie okno do WC - sprcha v hasičskej zbrojnici. Jožo Halcin a Renáta
Šumákova iniciovali u p. Janka Pribička podnikateľa z Krompách sponzorsky príspevok – okno - už
vlani. Zapojil sa do toho aj p. starosta Ing. Igor Petrik.
Ale ako je už u našich podnikateľoch zvykom stále majú kopu roboty, tak sa výroba okna
odkladala. Tohto roku sme znova oslovili p. Pribička či by nám nemohol to okno darovať k MDD nuž
a Jano sľúbil že teda dobre, požiadal ma o miery, čo som aj urobil. Koncom mája okno doniesol na
obecný úrad.
No a dnes 13.6. som ho osadil. Skôr som sa do toho nepúšťal, pripravovali sme II. r. Hasiči deťom
k MDD. K ukotveniu montážnou penou mi prišiel pomôcť p. Stanislav Blažovský pracovník
chránenej dielne obecného úradu. Ešte okolo okna zavakujem, obielim a bude hotovo.

11/17. júna :
Žiaľ stávajú sa aj takéto veci, nedopatrením, nepredvídanosťou, nezodpovednosťou profesionálneho
vodiča. Počas odchodu z ihriska TJ Lokomotíva Margecany (z tréningu družstva) neopatrnou jazdou
poškodil počas jedného týždňa dva krát naše ani nie rok staré Iveco. Tak isto poriadne zdemoloval
bránu na TJ Lokomotíva.
Viď foto:
Spätné zrkadlo
kapota – skriňa

Brána na TJ

19. jún:
Aj členovia nášho
DHZ sa zúčastnili
obvodového kola vo
Švedlári.
Prvé tri miesta
obsadili družstvá:
1. Smolnícka Huta
2. Smolník
3. Helcmanovce
Naši obsadili 7miesto
zo siedmych
zúčastnených
družstiev.
Je vidieť, že príprave
na súťaže obetujú
všetko čo vedia.

Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Spišská Nová Ves / Gelnica
č.sp.80/2016 – II/3b

SNV, 21.6.2016

VYHODNOTENIE
obvodovej súťaže DHZ, konanej dňa 19.6.2016 vo Švedlári

IV. okrsok
Št.
č.
9
8
7
1
5
14
13

DHZ
Gelnica
Kluknava
Kojšov
Krompachy
Prakovce
Veľký Folkmár
Margecany

Štafeta
8 x 50 m
98,04
94,91
96,53
102,60
107,53
114,62
106,50

Požiarny útok
I.pokus
II.pokus
21,81
NP
36,03
27,03
27,00
26,81
NP
31,75
39,25
35,04
NP
29,72
NP
42,78

Výsledný
čas
119,85
121,94
123,34
134,35
142,57
144,34
149,28

Umiestn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neúčasť - Richnava, Jaklovce, Žakarovce

V.okrsok
11
10
4
6
2

Smolnícka Huta
Smolník
Helcmanovce
Mníšek nad Hnilcom
Švedlár

95,50
97,55
95,47
100,66
114,75

26,31
NP
31,69
38,03
30,72

24,60
26,68
29,12
NP
34,07

120,10
124,23
124,59
138,69
145,47

1.
2.
3.
4.
5.

Neúčasť - Nálepkovo, Tretí Hámor, Závadka, Henclová

20. júna:
Od 20. marca 2014 bol poškodený Hydrantový nadstavec (ulomenie časti šrubenia na dolnej časti), do
dnešného dňa ho nemal kto opraviť . Na Školskej ulici proti ZŠ na chodníku sú dva požiarne
hydranty, no po rekonštrukcii chodníka zostali hydranty utopené tak, že boli nepoužiteľné. Od dneška
už sú funkčné, no iba pre našu potrebu lebo žiaden iný Hydrantový nástavec nebude funkčný,
nedočiahne na dno.
Ilustračné foto: 20.3.2016

Tento už dostane všade-20.6.2016

23. júna:
Dňa 22.6. ma oslovil Ing. Igor Petrik starosta obce, aby som bol k dispozícii počas nasledujúceho dňa
aj s p. Pavlom Hrickom , zamestnancom Ob. úradu, nakoľko dňa 23.6. prevedie komisia HaZZ zo Sp.
Novej Vsi kontrolu „protipovodňovej techniky“ nášho zboru. Počas dňa ktorí som strávil v has.
zbrojnici ma navštívil kpt. Pavlík a oznámil mi, že majú kontrolu aj v Prešove a do Margecian prídu až
v popoludňajších hodinách.
Päť členná komisia prišla okolo 13 hodiny urobili fotodokumentáciu s vyrozumením, že je všetko
v poriadku sa rozlúčili.

25. júna:

GELNICA:
Súťaž dobrovoľných hasičov v požiarnom útoku, o pohár primátora mesta Gelnica. Víťazný pohár si
odniesli domáci- Gelničania s časom 18:54.
Na tejto súťaži sa zúčastnilo aj naše družstvo z Margecian s umiestnením ako inak na poslednom 6.
mieste.
1)Táňa Tiburáková, 2) Martina Hromotová 3) Dominika Venzelová, 4) Marek Gleveňak, 5) Adam
Čerňa 6) Danka Nalevanková 7) Peter Kovalčík a Rado Verba.

No veliteľ ktorí si zoberieš ?

27. júna:

Športová OLYMPIÁDA v ZŠ Margecany. Vedenie našej školy na túto akciu pozvalo
členov našej jednotky. Zúčastnili sa : Jozef Halcin a Dominika Venzelová .

30. júna:

Dovidenia škola

Dnes sa skončil aj v našej škole jeden školský rok, rok 2015/2016. Na tejto spoločenskej udalosti, tak
dôležitej hlavne pre žiakov deviateho ročníka, ktorí opúšťajú ako žiaci našu školu navždy. Zúčastnili
sme sa aj my členovia DHZ, kde sme z rúk vedia ZŠ prevzali ĎAKOVNÝ LIST za kreatívnu
spoluprácu. Z našej jednotky sa zúčastnili:
Juraj Zahornacký, Jozef Halcin, Dominika Venzelová, Jozef Salamom.
Ďakujeme za uznanie a určite v našej snahe do budúcna nepovolíme a budeme sa snažiť udržať túto
spoluprácu.
Foto: Jozef Halcin, Ing. Jozef Mráz. Tex: Jozef Halcin

Júl :
Piateho júla na výborovej schôdzi sme zasadali ohľadom príprav na „Dni obce Margecany- Vítaj
leto“. Jozef Halcin st. oznámil prítomným členom skutočnosť, že ešte 20.mája 2016 pred akciou MDD
(prvý tréning bol 27.5) - sme založili detský krúžok Mladých hasičov- žiačikov z miestnej MŠ. Po
akcii MDD-Hasiči deťom na návrh rodičov a hlavne mojej dcérky Milky Glovčíkovej, aby sme tento
tím udržali a skúsili urobiť s toho krúžok s pravidelnými stretávkami. Po prednesení tejto požiadavky
som toto prekonzultoval s predsedníčkou DHZ Renátou Šumákovou. Ako asi mohla Renáta
zareagovať? Už dávno som ti hovorila zober detský oddiel a rob s deťmi ako si robil v turistike!

Tak sme s detičkami, stále za prítomnosti rodičov a takto to bude aj do budúcna, začali trénovať
a pripravovať sa na Vítaj leto. Vystúpime v hlavnom programe 7.7. so scénkou POVODEŇ.
Takže sa vrátim k výborovej schôdzi ktorá odsúhlasila činnosť nášho krúžku a vzala na
vedomie, že sme členmi DHZ Margecany, vedúci krúžku je p. Jozef Halcin st.
Naše logo a básničku, ktoré vypracovala Ing. Emília Glovčíková a bolo schválené rodičmi je:
Emília Glovčíková
KRTKO:
Keď sa voda valí,
a či oheň horí,
ani chvíľu neváhaj
a Krtkovi zavolaj.
Jeden, päť a k tomu nula,
takto sa Krtkovi volá.
Haló, haló, Krtko náš,
zachráň prosím všetkých nás.
Von sa dostať nevieme,
a veľmi sa bojíme.
Horí strecha, horí dom,
nechceme my ostať v ňom.
Zober vedro, auto, loď, rýchlo,
rýchlo ku nám poď.
A už Krtko uteká,
berie vodu z potoka.
Pozor tety, ujovia,
ide hliadka Krtkova.
Hasí požiar z každej strany,
Krtko všetkých hneď zachráni.
Je to veľký hrdina,
v bezpečí je dedina.

Ďakujeme kolegom zo zboru DHZ a sľubujeme, že nikdy nepoškodíme meno nášho zboru ale naopak
budeme sa snažiť iba v DOBROM reprezentovať DHZ Margecany.
Jožo Halcin st.

7. júla:
Obec Margecany zorganizovala „ DETSKÝ kermeš“ počas „Dní obce – vítaj leto“. Počas detského
kermešu sme vystúpili my Mladý hasiči s krúžku KRTKO v scénke povodeň. Táto naša scénka zožala
obrovský úspech tak medzi dospelými divákmi, ale hlavne medzi deťmi. No vo chválach nezaostal ani
samotný p. starosta obce ing. Igor Petrík.
Túto scénku som spolu s rodičmi a deťmi žiakmi našej MŠ pripravil už na MDD II. ročník
Margeciansky hasiči deťom, no pre nepriazeň počasia sme boli v telocvični a to nebolo ono.
V scénke povodeň na multifunkčnom ihrisku dňa 7.7. 2016 vystúpili: Andáško Matúš, Andrášková
Barborka, Glovčíková Laurinka, Ludrovský Matej, Gula Patrik, Lorincová Nelka, Lorinc Jakub,
Bucková Nelka, Čech Lukáš.
Z dospelých hasičov Jožovi Halcinovi asistoval Juraj Zahornacký, Renáta Šumáková spolu so
zástupkyňou vedúpceho Ing. Emília Glovčíková odovzdali deťom „Pamätné listy a sponzorské
darčeky“.
Tu nemôžem nespomenúť nášho kamaráta a otecka Ing. Michala Ludrovského ktorý nám neustále
technicky vylepšuje naše hasičské autíčko, ktoré vyrobil v roku 2015 náš kolega Juraj Zahornacky.
Kvalitnou videoprojekciou zase naše snaženie zabezpečil tohto roku Bc. Ladislav Glovčík, hudbu
pesničku Viva hasiči z televíznej relácie Spievankovo vybavila p. Anna Hicárová. Hneď po tomto
kermeši sme sa rozhodli, že sa prihlásime aj do blížiacich sa osláv SNP a Fajnot no už s novými
scénkami.

Odovzdávanie darčekov a Pamätných listov členom Mladý hasič KRTKO: ved. Jozef Halcin,
Ing.Emília Glovčíková zást. ved. a Renáta Šumáková predseda DHZ- asistuje ing. Igor Petrik starosta
obce.
Dole – p. Mária Uličná blahoželá Ninke Lorincovej

Starosta spovedá hasičov: Jozef Halcin st. Juraj Zahornacký
dole: mladá hasička -Laurínka Glovčíková (3)- hasička z Krtka ?

9. júla:

prebehla počas Dní obce už aj neodmysliteľná súťaž vo varení starostovského guľášu kde
sme obsadili 4 miesto. Šéf kuchárovi Jozefovi Salamonovi pomáhali kuchtíci

Juraj Zahornacký,

Marta Zahornacká, Radovan Verba a Martina Hromotová.

Súťaž v mini futbale kde sme sa hasiči tiež tradične zapojili. Hoci naše farby zastupoval iba veliteľ
Peter Kovalčík-brankár, Erik Salamon- útok, no a super hráčka JEDINÁ žena na zápasoch
PATRÍCIA PALKOVÁ s rekordným počtom gólov 7.!

Och a je zase tam – horný roh, ukazuje brankár Peter.

23. júla.2016
SPREJERI na HASIČSKEJ ZBROJNICI – v Margecanoch.
Na podnet nášho p. starostu ing. Igora Petrika, bol vypracovaný PROJEKT na vonkajšiu úpravu
Hasičskej zbrojnice. Projekt je realizovaný cez Okresné Osvetové stredisko Spišská Nová Ves.
Sú to mladý ľudia –umelci ktorí nám v obci skrášlili aj viadukty pod železničnou traťou na hlavnej
ceste smer Prešov.
Samotní realizovatelia sú sprejeri: Igor Dutko, Ivan Knut, Miroslav Kačík.
Práce boli za počaté dnes: 23.7.2016 a to základným náterom.
Ďakujeme v prvom rade za snahu nášmu starostovi, Ing, Igorovi Petrikovi ako aj mladým šikovným
umelcom, a spoločne sa tešíme na krásnu Hasičskú zbrojnicu.

Svojou troškou som sa pričinil aj ja člen DHZ, Jozef Halcin st. úpravou poškodených stien- praskliny
a okolie okien po výmene drevených za plastové. ( žiaľ nik z členov DHZ nebol ochotný pomôcť !!)

August :
21.nedeľa

- ASISTENCIA počas 14. ročníka Beh Margecian ( org. politická strana ŠANCA)

Už tradične – každoročne členovia nášho zboru DHZ vypomáhajú zabezpečovaním tejto akcie „Beh
Margecian“ . Tak tomu bolo aj tohto roku 2016.
Za našu hasičskú jednotku sa zúčastnili členovia: Šoféri : Juraj Zahornacký (Avia) Jozef Salamon
Jozef (Iveco)

Hliadky : Dominika Venzelova, Daniela Nalevankova, Matej Ďurian, Patricia Palkova, Veronika
Salamonova, Marek Gleveňak, Andrea Kipikašova, Tatiana Tiburakova, Radovan Verba

V našej obci tak ako každoročne aj tohto roku bol uskutočnený pietny akt kladenia venca v parku pri
pomníku Padlých v I. a II. svetovej vojne.
Pietny akt bol spomienkou na 72. výročie SNP- Slovenské národné povstanie. Je dobre dodať,
že rok čo rok sa na tomto akte zúčastňuje viac občanov a čo je potešiteľné, hlavne mladých ľudí. Je
vidieť ako vlastne naša obec mladne čo do obyvateľstva.
Z príležitosti tohto sviatku- naši mladí hasiči z krúžku „Mladý hasič KRTKO“ pod vedením
a réžiou svojho vedúceho čl. DHZ Jozefa Halcina st. za asistencie p. Ing. Emílie Glovčíkovej a Ivety
Hlebovej pripravili a zahrali scénku“ Hasiči a SNP.

Scenár:
Nepriateľskí vojaci prepadnú dedinu.
Počas útoku, zrania civilistov a podpália domy.
V rodinnom dome ostali zranené osoby, ktoré potrebujú pomoc.
Všetci chlapi z dediny sú však na fronte a doma ostali len ženy, deti a starci. Záchrana
zranených ľudí a uhasenie podpálených domov ostala na pleciach malých chlapcov, ktorých ešte

nezverbovali do vojny. Mladí chlapci hasiči a samaritánky z dediny vyrážajú k zraneným. Po príchode
k horiacim domom, hasiči vyťahujú ľudí von a hneď sa ich ujímajú samaritánky, aby ich ošetrili.
Po uhasení požiaru, hasiči a samaritánky odvážajú zranených do bezpečia.“
Použitá technika: Hasičské autíčko, imitácia sanitného prívesu, ručná pumpa- striekačka, kulisa
horiace domy.
Našimi hercami boli : Jozef Halcin a deti žiaci MŠ vo veku od 2 do 6(Gregová P.) rokov:
Andraško Matúško, Andrášková Barborka, Bucková Nelka, Čech Lukáško, Dzurňáková Elka,
Dzurňáková Laurinka, Glovčíková Laurinka, Gregová Peťka, Gula Patrik, Ludrovský Maťko.
Za DHZ Margecany - účasť:
Pod velením veliteľa: Petra Kovalčíka, členovia: Juraj Zahornacký, Jozef Salamon, Erik Salamon,
Radovan Grega, Radovan Verba, Tatiana Tiburáková, Daniela Nalevanková, Patrícia Palková,
Veronika Salamonová.

MEMENTO:

Hasičská jednotka DHZ Margecany- prichádza na pietny akt, z príležitosti 72.výročia SMP.

Radovan Verba

„ Čestná stráž “

Radovan Grega

Hore: vedúci KRTKOV: Jozef Halcin st. Ing. Emília Glovčíková, Iveta Hlebová, Erika Dzurňáková, Zuzka
Andrašková. Krtkovia: Laurinka Glovčíková, Nelka Bucková, Laurinka Dzurňáková,Elka
Dzurňáková(na rukách mamke)Maťko Andraško, Barborka Andrašková ,Maťko Ludrovský, Lukáško
Čech, Patrik Gula, Peťka Gregová

Vlajkonosič: Erik Salamon, veliteľ DHZ: Peter Kovalčík, Tatiana Tiburáková, Daniela Nalevanková,
Patrícia Palková, Veronika Salamonová, Juraj Zahornacký, Jozef Salamon.

Scénka, mladých hasičov KRTKOV :

Hasiči a S N P.

Trikolóru, dymovnice D-25 zabezpečil a odpálil :

Jozef Halcin st.

Obec prepadli nepriateľský vojaci
- zranili civilné osoby.

Na pomoc prichádzajú hasiči a sanitárky

Hasiči- sanitárky: ošetrovanie ranených

(V programe vystúpili aj členky JDS- Borievka)

Hasiči uhasenie horiacich domov

hasiči odvážajú ranených do bezpečia

Mladí hasiči KRTKO-via- Ďakujeme prítomným za pozornosť a veľký potlesk.

„ Lampiónový sprievod obcou“

fota: Bc. Ladislav Glovčík, Paula Melková

„ Povstalecká vatra “

September:
Po predchádzajúcej dohode na výbore DHZ, že uskutočníme brigádu, a to úpravu príjazdovej cesty na
parkovisko pred zbrojnicou a konečne aj upraceme v hasičskej zbrojnici.
Tak v piatok deviateho som po dohode s p. starostom obce Ing. Igorom Petrikom, a technickým
pracovníkom obce p. Pavlom Hrickom dohodol, že nám obec dá na prístupovú cestu obrubníky
a potrebnú techniku. Potom som s pracovníkom chránenej dielne p. Jozefom Petrikom čl. DHZ,
naložili potrebný materiál a vyrezali sme na parkovisku asfaltové podložie na položenie obrubníkov.
V sobotu ráno o ôsmej sa stretávame pri zbrojnici, Jozef Halcin, Jozef Salamom, Juraj
Zahornacký a púšťame sa do práce okolo desiatej prichádza Danka Nalevanková, Karin Záhumenská,
Radovan Verba , Martina Hromotová, Veronika Salamonová s bratom Erikom. Chlapi sme pracovali
vonku a dievčence upratovali zbrojnicu.

Jožo Petrík
Juraj Zahornacký, Jozef Salamon

Jozef Halcin, Juraj Zahornacký, Jozef Salamon - dole Radovan Verba (červ. tričko)

Martina Hromotová, Veronika Salamonová

Karin Záhumenská, Jozef Salamom, Danka Nalevanková, Juraj Zahornacký

Danka Nalevanková

15.9.

Zo súhlasom výboru DHZ, som zakúpil v Košiciach police do vestibulu v zbrojnici,
následne som ich poskladal a namontoval na stenu vo vestibule.

Jozef Halcin

15.9

som vyrobil z materiálu (koľajničiek) našej Ávie vozík pre motorovú striekačku PS-12

Október 1.10.2016
v Rímskokatolíckom kostole sv. Margity v Margecanoch uzavreli manželstvo
naši členovia z DHZ Margecany,
p. Peter Kovalčík a sl. Dominika Venzelová.

Všetko najlepšie

Pokračovanie brigády prístupová cesta k zbrojnici – Halcin Jozef

S týmto skvelým nápadom prišiel náš pán starosta Ing. Igor Petrik.

PROJEKT: GRAFITI MARGITFALVA 2016
Projekt bol zameraný na budovu Hasičskej zbrojnice v Margecanoch.
Koordinátor a autor projektu:
Matrin Hlavatý
Realizácia projektu- Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves
Finančne podporil- Fond na podporu umenia
Spolupráca – Obec Margecany a DHZ Margecany.
WRITERI – Soya, Notes, Pypos1,Tulo, 3ler, Jola, Zoro92, Olymp, Stor, Overtime , Artcrime
Diskdžokej – DJ Trovix - Epic Brains.

Jozef Halcin, Ing. Igor Petrik, Juraj Zahornacký,

fotoreportáž Martin Krestian

Ing. Igor Petrik a Martin Krestian v našej malej galérii DHZ.

Slečna Miroslava Slejzáková – redaktorka R T V – Rádio Regína Košice

WRITERI - sprejeri

Malý kúsok steny sa ušiel a pre našich Mladých hasičov KRTKOV- členovia- detičky- z MŠ.

HOTOVO – 15.X.2016

a Margeciansky HASIČI

Renáta Šumáková, Marcela Kaľavská, Jozef Halcin

Jozef Halcin, Marcela Kaľavská, Peter Kovalčík, Radovan Grega, Karin Záhumenská

Radovan Verba, Martina Hromotová, Andrea Kipikašová

Patrícia Palková, Karin Záhumenská

Ing. Igor Petrik starosta obce, Jozef Halcin, Renáta Šumáková, v pozadí Marcela Kaľavská

20. októbra
Aj takto pomáhame naším občanom

Juraj Zahornacký a veliteľ DHZ Peter Kovalčík

Železničná ulica

KRTKOVIA TRÉNUJÚ

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - Mladý hasič KRTKO

25 októbra

Podanie
PROJEKT U – Mladý hasič KRTKO -DHZ Margecany
Projekt: KRTKO 2016
Projekt ktorí ma riešiť problémy :
Bezpečnosť detí a mladých ľudí v komunite
A je primárne zameraný na:
deti a mládež do 30 rokov- bežná populácia

Anotácia projektu:
Sme skupina detí vo veku 2-6 rokov, združených v klube Mladý hasič – KRTKO. Tento klub sa pod
záštitou DHZ Margecany venuje príprave aktivít pre deti a hravou formou ich učí hasičskému
umeniu, zodpovednosti a úcte k životu. Pomocou tohto projektu by sme chceli pre deti zabezpečiť
výstroj a techniku pre ich činnosť. Deti sa zúčastňujú verejných vystúpení na ktorých propagujú
činnosť klubu a prezentujú bezpečné postupy pri ochrane majetku a života.
Kontext, história a rozvoj projektu
Ide o pilotný projekt, aký ešte nebol realizovaný. Pokiaľ sa nám podarilo zistiť sme jediný klub na
Slovensku, kde sú deti vo veku 2-ž rokov pod záštitou DHZ vedené k získavaniu hasičských
vedomostí a zručnosti. Preto by sme chceli svojou činnosťou inšpirovať aj ďalšie DHZ, aby pri svojej
základni zriadili podobné kluby s deťmi v tomto veku a venovali im svoju pozornosť.
Zodpovedná osoba za realizáciu projektu:
Ing. Martina Ludrovská
Realizátori projektu:
Renáta Šumáková: štatutár DHZ Margecany
Pani predsedníčka DHZ Margecany aktívne podporuje činnosť klubu Mladý hasič KRTKO. Je
dlhoročný člen a v DHZ je predsedom DHZ Margecany.
Jozef Halcin – konzultant v projekte:
Zakladateľ a vedúci klubu Mladý hasič KRTKO. Aktívne sa podieľa na výchove mladej generácie
hasičov, aktívne sa zapája aj do diania v obci. Pre klub vytvára audiovizuálne a fotografické záznamy,
ktoré zverejňuje na sociálnych sieťach a tým dostáva do povedomia činnosť klubu. Má 10 ročnú prax

v DHZ Margecany. 20 rokov pôsobil ako vedúci Turistického oddielu mládeže v Margecanoch.
v súčasnosti vedie oddiel Mladý hasič KRTKO.

Naša finančná požiadavka k projektu
projekt ponúka na jeden klub, krúžok, oddiel sumu 1500 EUR, financie pri schválení nad rámec si
zabezpečíme z vlastných zdrojov.
Je dosť možné, že schválená suma bude menšia v tom prípade sa zakúpia veci podľa dôležitosti.

10. XI.
Pred 18stou hodinou ohlásil starosta obce Ing. Igor Petrik, veliteľovi DHZ Petrovi Kovalčíkovi, že horí
kompostovisko, (skládka- konárov) pri TJ Lokomotíva, ktoré na skládku vyváža obec. Následne veliteľ
zariadil výjazd hasičskej jednotky.
Na požiarovisko sa dostavili Jozef Salamon, Veronika Salamonová, Jozef Bláho a zamestnanec
obecného úradu Martin Kaľavský. O 18,00 ma p. starosta obce , telefonicky vyrozumel o požiari
spomínanej skládky a vyzval aby som šiel pomôcť, že naša jednotka je už pri požiari. Je len
samozrejme, že som tam šiel bez váhania.
Po príchode na miesto požiaru som sa prihlásil u veliteľa zásahu a zapojil do prác pri likvidácii
požiaru.
Po mojom návrhu starostovi aby povolal aj traktor na rozhrňovanie nahromadených konárov,
čím sa uľahčil prístup k ohňu a rozdelil sa oheň tak aby nehorela celá skládka. Ten povolal Jozefa
Bencka s obecným traktorom.
Požiar sme likvidovali prívodným vedením od hydrantu v Oľši -jedným B zredukovaným na C
prúd cca 200 m a kyvadlovou dopravou s Iveco Daily – hasením z cisterny Iveca C prúdom. Na
rozhrňovanie bol použitý traktor, vodičom bol Jozef Bencko zamestnancom chránenej dielne ob.
úradu.
Na zásahu sa zúčastnili: Jozef Salamon, Veronika Salamonová, Jozef Bláho, Jozef Halcin. Za
obecný úrad starosta obce Ing. Igor Petrik , Martin Kaľavský a Jozef Bencko.
Príčina požiaru: Úmyselné zapálenie – páchateľ zatiaľ neznámi

Veronika Salamonová – strojník, vodič Jozef Salamon

Traktorista Jozef Bencko
starosta ing. Igor Petrik
hasič Jozef Bláha

Foto a text: Jozef Halcin st.

14.XI.
už po tretí krát za 4. dni, sme boli hasiť skládku konárov pri TJ Lokomotíva !!?.
Hasenia požiaru na výzvu predsedu DHZ - Renáty Šumákovej, sa zúčastnili hasiči:
veľ. zásahu-Grega Radovan, Halcin Jozef, Verba Radovan, Gáj Marián a občan Balog Róbert
pracovník chránenej dielne Ob. úradu.
Zásah sme previedli autom „IVECOM DEILY“ 2x, jedným „C“ prúdom- použité bolo 1500L vody
foto, text: Halcin Jozef st.

Radovan Verba, v strede – Marián Gáj a Róbert Balog

Grega Radovan

Halcin Jozef

Verba Radovan

23.11.2016

Bezpečne v komunite - bezpečne doma - vyhlásenie výsledkov
25. november 2016
Správna rada Nadácie pre deti Slovenska 23. novembra 2016 schválila podporu 32 000 € pre 29
projektov vo výzve Grantového programu Bezpečne v komunite - bezpečne doma. Tento grantový
program je zameraný na podporu projektov nesúťažného športovania a pohybu detí a mladých
ľudí, ako aj na projekty prevencie úrazov. Cieľom grantového programu je podpora projektov na
vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí:
Hodnotiaci proces v Grantovom programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2016 skončil
zasadnutím Správnej rady Nadácie pre deti Slovenska. Do hodnotiaceho procesu bolo zaradených 82
projektov, ktoré z Fondu grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma v rámci
Nadačného fondu Kooperativa, požadovali finančné prostriedky celkovo vo výške 115 011,85 €. Na
podporu projektu bola k dispozícii suma 32 000,00€. ktorá bola rozdelená medzi uchádzačov.
„ Pri rozdeľovaní uvedenej sumy sme brali do úvahy odbornú a technickú kapacitu žiadateľa,
vhodnosť, účelnosť a pridanú hodnotu projektu a spôsob jeho realizácie ako aj rozpočet
a nákladnú efektívnosť“.
4. Mladý hasič – KRTKO
Dobrovoľný hasičský zbor Margecany, Margecany (okres Gelnica)
Mladý hasič – KRTKO združuje deti od 2 do 6 rokov. Tento klub sa pod záštitou DHZ Margecany
venuje príprave aktivít pre deti a hravou formou ich učí hasičskému umeniu, zodpovednosti a úcte k
životu. Pomocou tohto projektu by chceli pre deti zabezpečiť výstroj a techniku pre činnosť. Deti sa
zúčastňujú verejných vystúpení na ktorých propagujú činnosť klubu a prezentujú bezpečné postupy pri
ochrane majetku a života.
Schválená suma: 1 500 €.

Ďakujeme tvorcom PROJEKTU a úspechu ktorí sa o to zaslúžili
Ing. Martina LUDROVSKÁ, zo synom Maťkom

predseda DHZ Margecany
Renáta ŠUMÁKOVÁ

zakladateľ a vedúci krúžku
Mladý hasič KRTKO-Jozef HALCIN St.
Iniciátorka a spoluzakladateľka krúžku
Mladý hasič KRTKO
Ing. Emília Glovčíková
s deťmi Laurinkou a Filipkom

Členovia „MLADY HASIČ – KRTKO“ a rodičia pred Hasičskou zbrojnicou v Margecanoch

Maťko Ludrovský, Matúško a Barborka Andráškoví, Peťka Gregová, Patrik Gula, Laurinka Glovčíková, Elka
Dzurňáková, Nelka Bucková, Lukáško Čech, Laurinka Dzurňáková, (chýbajú Ninka a Kubko Lorincoví -dov.)

December:

Hasičsko-Mikulášska párty











Dňa 10. decembra 2016 sme zorganizovali Hasičsko-Mikulášsku párty, ktorá sa konala v priestoroch
bývalej tanečnej sály kultúrneho domu v Margecanoch. Okrem našich mladých hasičov Krtkov sa na párty
zúčastnili aj ich súrodenci (ktorí nie sú členovia), rodičia a starí rodičia.
Pre deti sme pripravili výzdobu (niečo aj s ich pomocou), na občerstvení sa podieľali mamičky a
babičky, ktoré doma napiekli a doniesli všakovaké koláčiky a maškrty, a samozrejme nechýbal ani punč
(pre detičky iba detský). Aby to bola poriadna zábava, pán starosta Igor Petrík nám zapožičal ozvučenie,
začo ďakujeme.
Keďže sa jednalo o Mikulášsku párty, pozvali sme na ňu aj samotného Mikuláša, ktorý veľmi rád a
ochotne naše pozvanie prijal a so sebou si doniesol aj svojich pomocníkov - čerta, anjela a pomocného
anjela. Deti ich privítali obrovským potleskom, s nadšením, veselým krikom a úsmevom. Anjelici
sprevádzali Mikuláša aj s hasičským autíčkom so zapnutými sirénami a majákmi, na ktorého kapote bol
obrovský kôš s ovocím. Čert zase na “rebriňáku” priviezol plno darčekov a ako uviedol pre “poslušné a
šikovné hasičatá”.
Po odrecitovaní básničiek, vinšovačiek a zaspievaní pesničiek Mikulášovi, boli všetky zúčastnené deti (či
už Krtkovia, alebo “nie Krtkovia”) obdarované. Vedúci nezabudli ani na Mikuláša, čerta a anjelikov, ktorí
boli odmenení nie len potleskom a úsmevom, ale aj darčekmi.
Za obrovský darček pre deti môžeme považovať aj skutočnosť, že Nadácia pre deti Slovenska, nám
schválila projekt, vďaka čomu pre náš krúžok “Mladý hasič KRTKO” nám poskytne sumu vo výške 1 500,EUR.
Počas párty panovala po celý čas obrovská zábava, detičky sa vytancovali, nasmiali a vyšantili. Práve preto
túto akciu považujeme za veľmi vydarenú a veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí niečo podobné
zorganizovať. A možno aj lepšie.
Na Mikulášskej párty sa zúčastnilo 11 členov krúžku Mladý hasič KRTKO, 5 súrodencov, 13 rodičov,
11 starých rodičov. Mikuláša si zahral Martin Kaľavský, čerta Klárka Halcinová, anjela Andrea Kipikašová
a pomocného anjela Laurinka Glovčíková.
Chceme zo srdca poďakovať všetkým tým, ktorí nás podporili a pomohli pre deti zorganizovať
Hasičsko-Mikulášsku párty, a to rodičom, starým rodičom ale aj sponzorom:
vedeniu krúžku “Mladý hasič KRTKO”,
vedeniu DHZ Margecany - Renáte Šumákovej,
Martinus.sk - internetové kníhkupectvo,
lekáreň Dr. Max Kolárovo,
Emília a Ladislav Glovčíkovci,
Erika a Peter Dzurňákovci,
Jozef Halcin, st
Paulína Melková
a všetkým ostatným sponzorom, ktorí si priali ostať v anonymite.
Za všetko vám patrí obrovské ĎAKUJEM :-)
Ing. Emília Glovčíková
foto: Paula Melková, Bc. Ladislav Glovčík, Jozef Halcin st.
Viac tu: http://dhz-margecany.webnode.sk/news/hasicsko-mikulasska-party/

Iveta Hlebová

Ing. Martina Ludrovská, Aneta Lorincová, Renáta Šumáková, Jozef Halcin

Jozef Halcin ved. krúžku, Laurinka Glovčíková, Ninka Lorincová, Nelka Bucková, Maťko Ludrovský

Mikuláš: Martin Kaľavský

Mikuláš -Martin Kaľavský, anjel -Andrea Kipikašová, čert -Klárka Halcinová

Laurinka Glovčíková, Ing.Emília Glovčíková-Halcinoivá, čert- Klárka Halcinová

11. december.2016 - Výročná členská schôdza:
Tak ako nám ukladajú v povinnostiach Stanovi DPO a DHZ SR sme v našom zbore
usporiadali Výročnú členskú schôdzu, nakoľko pre náš zbor rok 2016 bol rokom volebným, sme
uskutočnili aj VOĽBY do nového výboru na volebné obdobie rokov: 2016- 2020. zároveň sme navrhli
zvoleného delegáta na UzVZ:
Ešte dňa 17.11. na rozšírenej výborovej sme zvolili na Výročnú schôdzu Revíznu a Volebnú komisiu,
aby nastavujúca schôdza prebehla regulárne a v zmysle Stanov DPO a DHZ SR.

Výbor DHZ schvaľuje, navrhnutých kandidátov do revíznej komisie:
v DHZ Margecany na volebné obdobie rokov 2016- 2020, týchto kandidátov

Kandidáti s počtom hlasov:
Priezvisko

meno

Kaľavská Marcela
Gašpar František
Vaško Peter

ZA

PROTI

11
11
11

0
0
0

ZDRŽAL SA
0
0
0

Iný návrh:___________0__________________
Výbor DHZ konštatuje, že do revíznej komisie DHZ Margecany na volebné obdobie rokov: 20162020 boli zvolený navrhnutý kandidáti a predsedom revíznej komisie je p. Kaľavská Marcela.

Výbor DHZ Margecany predkladá Výročnej členskej schôdzi, členov
„Volebnej a návrhovej komisie“ na rok 2016
zvolení na rozšírenej výborovej schôdzi 17.XI.2016:
Kandidáti s počtom hlasov:
Priezvisko

meno

Salamon
Jozef
Zahornacký Juraj
Nalevanková Daniela

Za

11
11
11

Proti

0
0
0

Zdržal sa

0
0
0

Iný návrh:___________0__________________

Predsedom Volebnej a návrhovej komisie bola zvolená sl. Nalevanková Daniela
Margecany :

17. XI.2016 Predseda DHZ Margecany

Šumáková Renáta.

Schôdza následne prebiehala podľa vopred pripraveného programu.
Program Výročnej členskej schôdze DHZ Margecany:
Minútou ticha za nášho nebohého Jána Hricka (71)
Otvorenie
Predstavenie volebnej a návrhovej komisie:
na rozšírenej výborovej schôdzi dňa 17.XI. boli za členov volebnej
komisie zvolení:
Nalevanková Daniela, Salamon Jozef, Zahornacký Juraj

Šumáková Renáta
Šumáková Renáta

Za členov revíznej komisie členovia
Kaľavská Marcela, Gašpar František, Vaško Peter.
Správa o činnosti za rok 2016
Správy o hospodárení za rok 2016
Správa revízora za rok 2016
Plán činnosti na rok 2017
Správa o činnosti
krúžku Mladý hasič Krtko
Video prezentácia: Kronika DHZ 2016

Kovalčík Peter
Šumáková Renáta
Gašpar František
Kovalčík Peter
Ing. Ludrovská Martina
Halcin Jozef

Diskusia
Voľby DHZ
Uznesenie a záver

Šumáková Renáta
Šumáková Renáta
Ing. Ludrovský Michal

Predseda DHZ: Renáta Šumáková
V Margecanoch: 11.XII.2016.
Žiaľ tu musím konštatovať, že z našej členskej základne 42 členov sa na Výročnej schôdzi zúčastnilo
IBA 22 členov a boli sme len tak tak uznášania schopný! Preto sa pýtam vás ostatných čo ste sa
nezúčastnili (20 !!!) to máte taký vzťah k nášmu zboru, že vás nezaujíma ani to čo sa udialo v zbore
za posledné obdobie, čo plánujeme do budúcna ani kto vás bude ako výbor viesť nasledujúce štyri
roky ??
V diskusii:
Okrem správ a diskusných príspevkov, návrhov ako ďalej, zakladateľ a vedúci krúžku Mladý hasič
KRTKO, (deti predškolského veku žiaci MŠ vo veku od 2.6 rokov), ocenil prácu členov z radov
rodičov:
Ing. Emíliu Glovčíkovú zástupcu vedúceho ,ktorá prišla ešte v máji pri prípravách II. ročníka
Margeciansky hasiči deťom MDD, s návrhom založiť krúžok Mladých hasičov. Ocenenie jej právom
patrí za Aktívnu obetavú prácu v krúžku KRTKO, tiež sa podieľala na príprave projektu..
Ing. Martinu Ludrovskú ktorá prišla s nápadom a podieľala sa väčšou časťou aj na realizácii
PROJEKTU- Nadácie pre deti Slovenska, kde náš projekt bol úspešný a od nadácie sme dostali
najvyššiu možnú čiastku 15OO €.
Ivetu Hlebovú za Obetavú pomoc v práci krúžku KRTKO, aj napriek tomu, že študuje popri
zamestnaní na VŠ ako p. učiteľka MŠ si nájde čas.
Renátu Šumákovú predsedu DHZ, ktorá je veľkou faninkou krúžku KRTKO, spolupracovala pri projekte a všemožne nás podporuje v našej činnosti.
Ocenenia v podobe skromného darčeka, sponzorom bol ing. Igor Petrik starosta obcenástenný kalendár „Obec Margecany 2017“.
Tieto ocenenia sme odovzdali na návrh zakladateľa a spolu autora projektu: Jozefa Halcina st. za
asistencie ing. Igora Petrika.

Po tejto časti programu sme uskutočnili VOĽBY na volebné obdobie rokov 2016-2020 s takými to
výsledkami.

Do výboru DHZ Margecany na obdobie rokov 2016 – 2020
boli zvolení kandidáti :
rozdelenie funkcii následne po ukončení zasadnutia VČS dňa 11.XII.2016

Priezvisko

meno

funkcia

Kovalčík

Peter

Šumáková
Halcin

Renáta
Jozef

Ing. Ludrovský
Grega

Michal
Radovan

Salamon
Kovalčíková
Nalevanková
Zahornacký

Jozef
Dominika
Daniela
Juraj

Ustanovený Ob.
zastupiteľstvom
5.XII.2016

Ustanovený Ob.
zastupiteľstvom
5.XII.2016

Veliteľ
Predseda
Tajomník,
kronikár
Hospodár
Preventivár
Strojník
Ref. pre mládež
Člen výboru
Člen výboru

Delegát na UzVZ: (Územné Valné zhromaždenie)

Ing. Michal Ludrovský

Štatutár DHZ:

Renáta Šumáková

Zloženie výboru bolo schválené dňa:

11.12.2016 predseda DHZ: Renáta Šumáková

Zápis: Margecany :

12. XII.2016

Halcin Jozef- tajomník –kronikár: DHZ Margecany

VČS otvorila a viedla – predsedkyňa Renáta Šumáková

Svoje správy a informácie predniesol aj veliteľ Peter Kovalčík

Obšírne naše zasadnutie informoval a poďakoval za prácu aj p. Ing. Igor Petrik- starosta obce

svojou troškou uznania prispel aj Mgr. Miroslav Dubecký- zástupca starostu

Prácu nás Margecianskych hasičov vysoko hodnotila aj delegátka okresného výboru DPO v Spišskej
Novej Vsi p. Salugová Ľudmila. Veľmi si cenila našu prácu s mládežou hlavne s deťmi v tak útlom
veku(2-6 rokov) ako je krúžok Krtko.

Na návrh vedúceho krúžku „Mladý hasič Krtko“ Jozefa Halcina, oceniť prácu rodičov a funkcionárov
krúžku Mladý hasič Krtko:
Zakladateľku krúžku „ Za obetavú aktívnu činnosť “ Ing. Emíliu Glovčíkovú- Halcinovú, za „Aktívnu
činnosť Ing. Martinu a Ing. Michala Ludrovských, Ivetu Hlebovú a Renátu Šumákovú predsedu DHZ.

Jozef Halcin st.

Ing. Igor Petrik- starosta

Ing. Emília Glovčíková

Pri odovzdávaní ocenení upomienkových darčekov „ Nástenný kalendár –Margecany 2017“ asistoval
aj p. Ing. Igor Petrik- starosta obce.
- hlavný iniciátor
PROJEKTU „Nadácie pre deti Slovenska“ v ktorom sme pre krúžok Krtko získali
1500 EUR
Ing. Martina Ludrovská

Náš vždy ochotný technik , mechanik aj sponzor krúžku Krtko
(Mišo prepáč za nekvalitnú fotku )
Ing. Michal Ludrovský

Predseda DHZ Renáta Šumáková

sympatizant a veľký podporovateľ krúžku Krtko

p. učiteľke, Ivetke Hlebovej sme s Laurinkou Glovčíkovov za Krtkov odovzdali v práci- MŠ

Naši členovia účastníci VČS

Vážení kolegovia, nášho Dobrovoľného hasičského zboru,
nakoľko sa skončila zas jedna etapa našej činnosti chcem sa
vám poďakovať za spoluprácu a dôveru, prajem nám lepšiu
spoluprácu a činnosť do prichádzajúceho roku 2017.
Chcem vám popriať pevné zdravie, spokojnosť v rodinách,
bezpečné návraty domov k rodinám
od prípadných ostrých hasičských zásahov.
„ Nech hnev a sváry pominú“
Nehľadajte dôvod ,ale spôsob – lebo toto a chcenie je obrovská
sila pri našej potrebnej a nebezpečnej práci.
Jozef Halcin st. Kronikár DHZ Margecany
PF: 2017

